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Skola/årskurs: Skarpatorpskolan, 4-9, Stockholm
Kontakt: Kontakt: Cecilia Gunnemark, 0850817251, cecilia.gunnemark@stockholm.se
Sammanfattning: Varje årskurs fick ett uppdrag kopplat till biffen, bostad, börsen att
genomföra under vecka 13 med redovisning fredag innan Earth Hour. Arbetet kommuniceras med vänskola i Indien som också genomför Earth Hour genom att eleverna bloggar i
Klimatbloggen. Läs artikeln, från arbete med 300 elever, här nedan.

Earth Hour inspirerar – Skarpatorpskolan klimatsatsar
På Skarpatorpskolan i Skarpnäck anordnades i fredags, 27/3, Eko-miljödagen. Då invigdes skolans
klimatsatsning och eleverna fick visa upp sina kunskaper om bland annat miljö, klimat och återvinning.
Klockan elva samlas eleverna i mellan- och högstadiet på
Skarpatorpskolan i matsalen för temadag om klimat och
miljö. I anslutning till matsalen finns utställningar av de olika projekt som gjorts och en klädbytarhörna där de som
vill får lämna in kläder de inte använder, och byta till sig
nya. På väggen sitter kollage på temat hållbarhet och hur
vår livsstil i Sverige kan påverka andra delar av världen.

Efter lunchen samlas fyrorna och sjunger en sång om hur
människor på hela jorden kan hjälpas åt för en ljusare
framtid. Därefter är det dags för invigningen av skolans
nya miljösatsning. Cecilia Gunnemark som är So-lärare i
högstadiet håller ett litet tal och håller upp plakat med skolans tre mål:

– Det bästa med den här dagen är att vi får veta mer om
miljön, det finns så mycket mer än vi tror! Klädbyteshörnan
är bra och att vår skola hjälper till att göra en förändring,
säger Emilia, Lulia, Aisha och Cleo som går i fyran och
femman.

• Alla på skolan ska hjälpas åt att minska matsvinnet

Många elever har lämnat in kläder till klädbytarhörnan och
håller som bäst på att välja ut vilka kläder de vill ta med
sig hem i utbyte.

Efter invigningen är det dags för tipspromenad och
sopsorteringsstafett. De flesta tycker frågorna är lätta
efter att ha pratat om bilen, biffen, bostaden och börsen i flera veckor och inför stafetten är entusiasmen stor.
En lång kö med lag ställer upp sig utanför rummet där det
finns en stor sopsäck med blandat skräp som ska sorteras
som plast, papper, elektronik som hushållsavfall.

– Det är jättebra att byta och återvinna kläder. Att tillverka
en enda t-shirt kräver typ 6000 liter vatten och massa färg.
Man kan byta med kompisar, skänka till andra länder, eller
lämna in dem till återvinning, säger Rut som går i sexan.
På Skarpatorpskolan har man infört en vegetarisk dag i
veckan vilket har fungerat väldigt bra. Idag serveras linsgryta med ris. De allra flesta är positiva till den vegetariska
lunchen och vet att det är bättre för klimatet att inte ära så
mycket kött.
– Maten är god men det är bra också för miljön. Om man
äter mycket nötkött till exempel blir det mycket utsläpp,
säger Elma i årskurs 6.
– På Earth Hour kan man tänka lite extra på vad som är
bra för miljön, det är coolt att hela världen släcker, fyller
klasskompisen Alma i.
Inför temadagen och Earth Hour har eleverna fått lära
sig om resurshushållning, miljö och klimat. Mia Möller
är en av lärarna i det arbetslag som tagit initiativ till temadagen och som tagit fram förslag på hur skolan kan bli mer
hållbar samtidigt som eleverna får ta del av det i undervisningen.
– De flesta ämnen har kunnat knyta an till temat hållbarhet
och Earth Hour på något sätt, allt från hemkunskapen,
slöjden och musiken till SO:n och NO:n, säger hon.

• Skolan ska minska pappersförbrukningen
• Skolan ska börja sopsortera – allt ska sorteras
Under jubel och hejarop klipper sedan slöjdläraren Gunni
Karlsson det gröna bandet som spänts upp!

– Det gick bra, vi har nog bästa tiden hittills! Det som var
lite svårt att sortera var några handtag som skulle till metall, och några småsaker som skulle i plaståtervinningen.
Men det var lätt att veta vart till exempel batterierna skulle,
säger Chaz, Robins och David
Alla elever har stenkoll på när Earth Hour är och många
berättar att de kommer övertala både familj och grannar
att släcka under en timme.
– Vi kommer garanterat att släcka i morgon på Earth
Hour!, Klockan 20:30-21:30 har vi inga lampor tända, säger Daniella, Sowda och Rut i årskurs sex.
– Man kanske inte sparar så mycket el på en timme
men under den timmen kan man tänka på hur andra
har det som inte har el, och på hur man kan bli mer
miljövänlig när det inte är Earth Hour, säger Sima och
Nadja som går i nian.

